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ÉVKÖNYVE 

A denominális igeképzők Nagykónyi község nyelvjárásában 

Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy nyelvjárásaink képzőállománya a 
köznyelvinél gazdagabb és az egyes képzők funkciója, hangalakja, megterhelt-
ségi foka és stilisztikai szerepe nemegyszer eltér a köznyelvitől, akkor aligha 
lehet kétséges a nyelvjárási szóképzés minél teljesebb feltárásának fontossága. 
A nyelvjárások szóképzésének vizsgálata — amint erre már többen is rámutat
tak — hasznos lehet hangtani, alaktani és mondattani szempontból egyaránt, 
s fontos adalékkal szolgálhat a lexikológia és a stilisztika számára is. 

A nyelvjárási szóképzés területéről már az ötvenes években napvilágot 
látott néhány jelentős tanulmány (pl. D. BARTHA KATALIN: A szlavóniai nyelv
járás szóképzése, MNyj. I, 34—63; A. KÖVESI MAGDA: Képzőtanulmányok a 
Sopron megyei nyelvjárásokból, uo. II, 71 — 106). Örvendetes, hogy az utóbbi 
időben a nyelvjárási igeképzés köréből a Nyelvtudományi Értekezések soroza
tában két igeképző-monográfia is megjelent. Úttörő jelentőségű SZABÓ ZOLTÁN: 
A kalotaszegi nyelvjárás igeképző-rendszere c. munkája (48. sz., 1965) és nem 
kevésbé értékes Kiss JENŐ: A rábaközi Mihályi igeképzői c. monográfiája 
(69. sz., 1970). Mindkét dolgozat eredményei, tanulságai jól hasznosíthatók a 
további igeképző-tanulmányokban. Alábbi közleményemben a Tolna megyei 
Nagykónyi nyelvjárásának denominális igeképzőit az említett munkák vizsgá
lati-közlési módszerének felhasználásával mutatom be a Néprajz és Nyelvtudo
mány XIV. (A visszaható igeképzők Nagykónyi község nyelvjárásában) és 
XV. kötetében (A cselekvő igék képzői Nagykónyi község nyelvjárásában) 
megjelent cikkeimhez hasonlóan. 

1. Cselekvő ér te lmű igeképzők 

-z(ik): a)' vmit tesz, c s iná l ' : bagózik' ténfereg': Csakbagózikazahelétt, 
hogy valamit tenne; bilingérézik 'szüret, betakarítás után szőlőskertben, 
mezőn maradt gyümölcsöt (diót, almát, szőlőt stb.), ritkábban vmilyen ter
ményt (kukoricát) összeszed, gyűjt': Gyerekkoromba iskola utánn é szoktunk 
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mennyi a hégyegbe diót bilingéréznyi; búcsúzik 'elköszön'; cicamacáz 'csinosít': 
De sokájig cicamacázza magát ez a lány; csomóz, falaz 'falat rak'; fényképez, 
(lé)fölöz 1. 'az aludttejről leszedi a tejfölt': Az este fölösztem lé két köcsög 
aluttejet, de lett is ölek sok téfő, 2. 'megelőz, lehagy vkit': Aszongyák, eső dijak 
az iskolába, ném tuggya lefölözni senki se; fuvarozik, gatyázik; gyüszüz 'botla
dozva, lassan megy': Má nagyon gyüszüz a Lajos, as se sokájig éli; hegyez; 
heléz 'helyez'; lakodalmazik; létezik; levelez(ik); malacoz(ik); neszez 'lármát 
csap'; normázik; nótáz(ik); oltároz(ik) 'káromkodik'; (még)ónyáz 'ónyát 
önt': Téged is mégónyázott éccér a Lézsák Juli néni, mikor gyerekkorodba még-
ijetté éty kutyátu; (ki)picsáz 'elver'; (oda)sóz 'odaüt'; pofoz; ragajjázik 'a ra
galját (a tető és a padlás közötti részt) vályoggal, téglával kirakja': Ha kész 
léssz a hásztető, akkor má csak ragajjázni köll; rámáz; sorgyázik 'sorjáz'; 
szemez, tetejez 'a szőlő hajtását lemetszi': Éccér a Laci annyira létetejeszte a 
szöllőt, hogy majném lesüt az egész; (ki)valagáz 'elver, elfenekel'; viszonyoz — 
viszonoz; stb. 

b) 'vmiként viselkedik ' : bolondozik 'viccel, tréfálkozik': Sokat bolon-
dosztam én akkorgyába még a lányokká; jampizik: Csak jampiznya tunnak ezek 
a mai fijatalok. 

c) 'vmivel működik ' : ásóz; bagózik 'bagót vesz be': Az öreg az csag 
bagózott, naponta bevette ászt a büdözs bagót; büggőzik 1. 'bogozik', 2. 'ge-
reblyél': Sokat büggösztem én mindén aratáskor; citérázik; dohányozik~ do
hányzik; fékez; furulázik 'furulyázik'; harangozik; hárfázik; harmunikázik~ 
hermunikázik ~hermunikázik; hintázik; kártyázik; kombányoz 'kombájnnal 
dolgozik'; korcsolázik 'korcsolyázik'; öklöz; pipázik; szivarozik; (még)vesz-
szőz; zongorázik stb. 

Néhány köznyelvi -z képzős származékkal szemben -/ igeképzős változat 
mutatkozik: bukfencezik ~ bukfencüli; csákányoz ~ csákányull; divatozik ~ diva-
tull; föcskendéz~föcskendüll 'fecskendez'; függöny'öz~függönyüli; gyantáz~ 
gyántárull; kaccsoz~kaccsull'; kukkeroz — kukkérull 'látcsőn néz'; pikuláz(ik) 
^pikuláll; (be)pójáz~ (be)pójáll 'bepólyáz'; röggönyöz~röggönyüll 'röntge-
nez'; szappanyoz <** szappanyull; vetemény ez~veteményüli és vörsönyöz ~ vörsö-
nyüll 'versenyez'. Ide tartozik továbbá a hérmunikáll~hermunikáll~harmunikáll 
és zongoráll igealak is. 

d) 'vmivel fogla lkozik ' : gombázik;gombozik; (lé)hüeléz ~ (lé)hüjeléz 
'hüvelyestől leszed': Délután léhüelésztem az összes cukorborsót; krumplizik 
'krumplit rak vagy szed'; kurvázik 'nőzik'; méggyez(ik) 'meggyet szed'; pihizik 
'tollaz'; Ha idebe pihiző, akkor telli léssz a szobába mindén pihivé; szivázik 
'szilvát szed'; terez (ik) 'terhet cipel': Mikor ném vót fogatunk, sokat terésztem 
az urammal éggyütt; tutyizik 'tutyit (gyapjúból kötött lábbelit) árul': Éggyiz-
rába apád is járt tutyiznya, hogy légyén valami kis kereset. 

e) 'vmivel e l lá t ' : béjegéz~bíjegéz 'bélyegez'; ciméz; cinéz; cukroz; 
drótoz; engedéléz 'engedélyez'; fótoz 'foltoz''; fűszerez; (be)ganyéz 'megtrá-
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gyáz'; (ki)hamuz; karóz; (be)kormoz 'kormossá tesz' (de: kormull 'kormot el
távolít'); krétáz; mérgez; nyáloz; (lé)nyigéz 'a ló lábára béklyót köt: nyűgöz': 
Ha asztat akargya az ember, hogy a ló né bojog'gyon é, akkor legjobb a lábát 
lényigéznyi; (lé)pacáz; (fő)pántlikáz: A lovakat szokták főpántlikáznyi vala
mikor, ha mentek a názba; (be)paprikáz; (be)poroz; sároz; segéléz 'segélyez'; 
sindölöz 'tetőcseréppel befed'; sóz; tintáz; üvegez~üjegéz; (össze)vérez; (bej
vizez stb. 

f) 'vmivel e l lá tód ik ' : bimbózik; borgyázik 'borjazik'; gyöngyöz(ik); 
habzik; (fő)hólagzik 'hólyagossá válik'; kőkezik 'kölykezik': Szh. Mégbánta, 
mind améllik kutya kilencet kőkezik; könnyezik; (fő)magzik; rigyázik 1.'virág
zik (gesztenye-, dió-, kőris-, mandulafa, mogyoró, szőlő)': Na, má a gesztenyefa 
is rigyázik, 2. (ritk.) 'rügyezik': Rigyáznak áfák, mos májó üdő léssz; szikrázik; 
vérzik stb. 

g) 'vminek szólít, nevez; vmivel illet ' : aptyukoz 'apjukoz'; bácsiz; 
kédéz~kendez: Azelőtt az öregéket jobban csak kédészték. Aszonták: hogy van 
ke, há mén ke?; magáz; tegez; uraz. 

h) 'vmit já t sz ik ' : babázik; bakfüttyöz(ik), blinckizik 1. 'botütős gye
rekjátékban vesz részt': Mikor gyerékég vótunk, sokszor blinckisztünk az 
uccán, 2. (ritk.) 'elherdál, elfecsérel': Én nem uan vótam, mind aki éblinckizi a 
pénzit; bújócskázik; hógolózik 'hógolyózik'; karikázik; kuglizik; labdázik; 
liléz 'fogócskázik': Má nem szoknak lilézni, mer inkább a labdát kergetik, fod-
baloznak a mai gyerekek; lovazik; péckózik~pécázik 'pénzezik': Mink gye
rekkoromba sokszor szoktunk péckóznyi, ókor (olykor) még forintossal is jác-
cottunk; pénzéz(ik); szánkózik; teniszezik stb. 

i) 'vmit fogyaszt ' ; borozik; cserésnyézik; ebédezik; epérgyézik 'eprez'; 
fagylajtozik; kávézik; (be)pálinkázik; reggelizik; söröz; szédérgyézik 'epret 
szed'; szotyolázik~szotyizik 'napraforgómagot eszik' stb. Néhány -z képzős 
igével szemben -/ igeképzős változat jelentkezik: ebédezik~ebédüli; vacsorá
zik ~ vacsoráll. E változatok közül az -/ képzősek a gyakoribbak. 

j) 'vmiben részt vesz, vhová eljár': báldozik~bálozik; búcsúzik 
'búcsúba jár': A mi üdöngbe még jártak az emberek bucsuznyi nem ugy, 
mim mostannék; gyűlésezik'~gyülésüll'; kocsmázik; méccséz~méccsüll; mozi
zik ~ muzizik. 

Termékeny képző. Megterheltségi foka hasonló a köznyelvihez. 
-11: a) 'vmit tesz, létrehoz' ; árkull 'árkol'; (ki)barázdull 'barázdát 

szánt': Ippen hogy a gyerekké kibarázdútunk, má gyüttek aok is; (ki)béküli; 
(é)bitangull 'tönkretesz': Étykettőre ébitangull ez mindént, nem tud vigyázni 
semmire se; (még)bubull 'megver, fejbe ver': Ténnap is mégbubúta ászt szegén 
kislánt; bugyborékull 'buborékoF; bütüll 'böjtöl'; csókull 'csókol'; csöppüli 
'aprózgat, kis mennyiségben csinál vmit': Idd ki má ászt a pohár bort, né 
csöppűd!; csörül-pörüll 'pörlekedik'; danull 'dalol'; (fő)darabull 'feldarabol'; 
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daráll; deleli; ebédüli; éggyell; (még)ehüll 'megéhezik'; éneküll 'énekel'; 
(ki)eszüli 'kigondol': Csak kieszüte ez a büdözs gyerek, hogy nekije légyén 
jobb; (é)fenekell 'elver'; fészkeli; fönnáll; füstüli 'füstöl'; gyászull 'gyászol'; 
gyussull 'jussol'; (fő)halmull 'egyhelyre összehord, felhalmoz': Hiába montam 
neki, hogy né halmújja fő éty here a répát; hetell 'hetekig tartózkodik vhol': 
Vót uan család, améllik éjárt hetényi a pusztára; (lé)hidall 'lehempereg' (ágyat, 
sezlont stb.): Ténnap is léhidaták a gyerekek a sézlont; hüssell 'hűvösön tar
tózkodik'; kepéll 'a gabonakévéket keresztekbe rakja össze'; kertüli 1. 'kerí
tést készít' 2. 'mellébeszél'; kócull 'kócol'; kuláll 'szarik'; (telli)kürtüli 'el
híresztel'; (még)lazsnakull 'megver'; (ki) mégy éli 'a mezsgyén barázdát szánt'; 
meséli; muzsikáll; (é)nadrágull 'elver'; nagyzull 'nagyzol'; parancsull 'paran
csol'; pénzüli; porull; pölhüll 'pölhét (növények könnyű szemete, levélhulla
déka) szétszór, felkavar': Annyira pölhüsz, hogy ölek kibirnya; pörüli 'veszek
szik'; Ezek más se tunnak csak álandójan pörünek; (össze)ráncull 'ráncol'; 
(még)réfüll 'megver''; sétáll; számull 'számol'; szagull 'szagol'; szemeteli 
'szemetet szétszór, rendetlenséget csinál'; szencségüll 'káromkodik'; szenell~ 
szeleli; szóll; szomszédull 'szomszédba jár'; szüretüli 'szüretel'; tanácsull 
'tanácsol'; táncull 'táncol'; tejeli 'tejet ad'; (ki)teleli; (ki)tőgyell; tréfáll; 
tüzeli; innepüll~ ünnepüli 'ünnepel'; vaszakull ~ vacakull 'vacakol'; (még) 
vendégüli 'megvendégel'; vizeli 'hugyozik'; vizsgáll; vermüll 'vermel'; (ki) zse
büli 'kizsebel'; zsurmáll 'morzsái'; stb. 

b) 'vmivel működik, dolgozik ' : áspáll 'motollál'; boronyáll 'boro
nál': Mos má maktakaróva boronyának, nincs má faboronya; bérétfáll~ bérit-
fáll^borotfáll 'borotvál'; bugyrull 'batyut cipel' (fején, vállán)': Bizony én 
sokad bugyrútam a mezőrü még a hégyrü is, amikor nem vót fogatunk; csépüli 
'csépel'; csibakull 'csibukozik'; dobull 'dobol'; fésüli; fürészüli 'fűrészel'; 
fejeli (a labdarúgásban); fogasull 'fogasoF; gépeli 'írógéppel ír'; gerebenyüll 
'gerebenez'; gerébgyéll 'gereblyéz'; gyalull; hengérüll 'hengerez'; hérmunikáll'~ 
hermuníkáll'~harmunikáll; isztérgáll~esztérgáll; kalányull 'kanalaz'; kapáll; 
karmull 'karmol' ;kaszirváir samboV; (lé) kezel (vkivel); korbáncsull 'korbácsol'; 
könyöküll 'könyököl'; köszörüli 1. 'élesít': Jó mékköszörütem a késed, mos má 
éfog'gya a szalonnabőrt is. 2. 'érint': Ippen csak a szélit köszörüte a fejem; 
lapátull 'lapátol'; maricskull 'kézzel elzúz, széttör': Maj maricskullunk előre ék 
kis szöllőt, ném vár gyük ég a szüretét; markull 'markol'; masináll 'csépel (cséplő
géppel)' ; orgonáll; palántáll; (ki)pemetüll 'kemencét tisztít peméttel': A peme-
tet mék kő vizeznyi, asztákkor ugy lehet kipemetünyi a kemencét, hogy né 
légyén vizes; pipáll; ráspull 'ráspolyoz'; rostáll; sarkall; sipull 'sípol'; sujkull 
'sulykol'; szitáll; (be)szürküli; tálull 'tálal'; térdeli; tilull 'tilón kenderszálat a 
pozdorjától megtisztít': Sohase szerettem tilúnyi, mer nagyon nehéz munka; 
trombitáll; (ki)üszéküll 'a jászolból kiszedi az íziket, üszékcsutát': Ki is üszékü-
hetné ám, mire hazagyüök; vasall; zupáll 'zupán kendert tör össze': Miuta 
kender nincs, ném kő zupányi se; stb. 
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c) 'vmivel ellát ' : abrakull 'abrakol'; ádomásull 'áldomást iszik'; 
(ki)cüeküll— (ki)cüjeküll 'kicövekel'; kormull 'kormol'; lakatull 'lakatol'; me
szeli, (össze )mocskull 'összemocskol'; nyergeli; ( össze) piszkuirösszepiszkoV; 
(be)pójáll 'bepólyál'; szégell; (még)tapall 'megtalpal (cipőt); terheli; stb. 

d) 'vmivel bánik, foglalkozik ' : szálull 1. 'a kendert szálanként, 
válogatva ereszti az orsóba': Né szálúd má annyira ászt a kendért, halom erégezsd 
szaporánnl, 2. 'takarmányfélét szálanként, válogatva eszik': De szálújja észt a 
szénát a Boros, miha ném lenne jó; üzletüli 'üzletel'; vásáll~vásárull 'vásárol'. 

e) 'vkinek, vminek a szerepében működik ' : dajkáll; elnöküll 
'elnököl'; szógáll 'szolgál': Két évik szógátam Pújába, amikor uan südőgyerég 
vótam; szolnokull~szónokull 'szónokol'; tolmácsull 'tolmácsol'; vándorull 
'vándorol'. 

f) 'vminek, vmilyennek tart , mond' barnáll; bünüll 'bűnösnek tart'; 
csodáll; csufidl'csúfoV; drágáll; értékülV'értékel'; fehérüli; feketéll; gazdagull; 
helésüll 'helyesel'; hidegüli; hosszall~hosszull; kéküli; késüll 'késeinek tart'; 
kevesell; kicsinyüli; korányull 'korainak tart'; lilull 'lilának tart'; melegüll; 
messzüll 'messzinek tart'; nagyull; ócsull 1. 'olcsónak tart', 2. 'olcsóbb lesz'; 
okull 'okol'; öregüli 1. 'öregnek tart', 2. 'nagyjából tesz, elvégez vmit'; piciküll 
'picinek tart';poszkull 1. 'soványnak, poszkának tart', 2. 'fogy, lesoványodik'; 
rosszall— rosszull; sokall; sósull; sötétüli; szégényüll; szűküli 1. 'szűknek tart', 
2. 'kikap, lakol'; vastagull; vékonyull; vénüli; világosull; ződüll 'zöldnek tart' 
stb. 

Az -/ igeképző a termékeny képzők sorába tartozik. Megterheltségi foka 
nagyobb, mint a köznyelvben. A köznyelvben ismert pipál ~pipázik, vacsorál ~ 
vacsorázik stb. -féle párhuzamos igealakok mellett Nagykónyi község nyelv
járásában — az eddig fölsorolt példákon kívül is — több -/ vagy -z képzővel 
alkotott származék él. Ezek a 'vmivel ellát, ellátódik' jelentésű ajándékull~ 
ajándékoz, almull ~ almoz; áslangull~ áslangoz 'hordót kénez'; bádogull~ 
bádogoz; betonyull ~ betonyoz ~ (betonoz); kamatull ~ kamatozik; (fő) kan-
tárull~ (fő)kantároz; permetüli—permetez; pudérull—pudéroz; (fő)sallan-
gull~ (fő)sallangoz. 

Közülük az -/ képzős származékok hallhatók gyakrabban. A kiszipoláll 
'kiszipolyoz' igének pedig a -z igeképzős változata nem is használatos. Néhány 
esetben az ugyanazon szótőből -/ és -z képzővel alkotott származékok között 
jelentéskülönbség figyelhető meg. Például: cirfáll 'díszít': De szépén főcifrátátok 
a karácsonyfát; — cifráz 'kertel, mellébeszél': Nagyon tuggya cifrázni a szót; 
daráll 'darává őröl': Majném éffé zsák kukoricát darátam a disznóknak; — 
daráz 'darát etet': Szépék lettek a disznajink, ném híjába jól dar asztuk ükét; 
(bele)kontráll 'beleszól, beleüti az orrát': Ez az asszon mindénbe belekontráll; — 
kontráz 'fékez (lábfékkel)': Az eső fékem ném jó, ezer én kontrázni szoktam; 
(ki) kormull 'koromtól megtisztít': Még máma kikormullom a rent; — (be) kor
moz 'kormossá tesz': Má mégin bekormosztadafálat is; napull 'napot tölti vhol'; 
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Hun napútá m'égenn ?; — napoz(ik) 'a napon sütkérezik' Egész nap csak napo-
zik; pénzüli 'pénzt kap vmiért': Szépén pénzűtünk az idén a disznógbu; — pénzéz 
'pénzzel játszik': Gyerekkorunkba mink sokat pénzésztünk; porull 'porossá tesz, 
port kavar': Né porújj itt az orom alá!; poroz 'port hint vmire': Beporosztam a 
krumplit, mer sok má rajt a bogár. 

-gat, -get: babuzsgat; hitéget; igazgat 'igazít': De sokájig igazgatod ászt a 
szómakazat, jő léssz am má!; igy enget —egyenget; liggat 'lyuggat': A nadrák-
szijját liggattya a Laci má réggel uta; noszogat; nyomorgat; simogat és tiszto
gat 'tisztít': Egész délutánn a zedényéket tisztogattam a konyhába. 

Nem termékeny képző. Megterheltsége a köznyelvihez hasonló. 
-g: kanyarog; keserég; közelég; mosolog~mosojog 'mosolyog'; nyava-

log —nyavajog 'nyavalyog'; nyomorog, (el)ódalog 'észrevétlenül elmegy, el-
somfordál': Vótak ottan sokann, éccér csak elódalgott a többi közű; vigyorog és 
zsivajog (ritk.) 

Nem termékeny képző. Megterheltsége azonos a köznyelvivel. 
-log, -leg, -lög: bájolog (ritk.); büzölög 'alig-alig ég, nehezen ég (a nedves fa)' 

Ippen hocs csag büzölög a tüz, mer mégen nedves fát tétté rá; diszélég; füstölög: 
Ném ég réndéssen a tüz, csak füstölög egész nap; gőzölög: Má nagyon gőzölög a 
krumpli afazégba, mer má ölek főtt; kéjelég (ritk.); párolog; társalog (ritk.) és 
tisztélég. 

Nem termékeny képző. Megterheltsége hasonló a köznyelvihez. A bájolog, 
kéjelég és társalog származékok nagyon ritkán, elsősorban a fiatalok szóhasz
nálatában figyelhetők meg. 

-ász(ik), -ész(ik): bogarászik 1. 'bogarat fog': Aszongyák, hogy a béka 
szokod bogarásznyi, 2. 'elfecsérli (az időt)': Ném tudom, hun bogarászik má tiz 
óra uta; bugászik 'lop (erdőn, mezőn)': Mikor más othun van, az uankor 
bugászik a zipáva; egerészik; halászik; horgászik; madarászik; mony ász 
1. 'megtapogatja a tyúkot, hogy tojós-e': Réggel ippen monyásztam a tikokat, 
mikor beszót, hogy ménnek ám Tamásiba, 2. 'fogdos, tapogat (nőt)': Naty 
franc az a gyerek, mer nincs uan lány, amélliket még ném monyászta még, 
3. 'a föld alól kiváj úgy, hogy a szárát nem húzza ki (pl. krumpli, csicsóka)': 
Mégmonyasztam énnyihány bokor krumplit, hogy mennyi van alatta; nyulászik; 
rákászik; vadászik és verebészik. 

Nem termékeny képző. Megterheltségi foka alig nagyobb a köznyelvinél. 
-ászt, -észt: hamvaszt; (é)képeszt, likaszt 'lyukaszt': Má mégin kilikasz-

tottad a bicigligumit; mélleszt 'mélyeszt': Mék köllene a gödröt mélleszteni, 
mer igy ném lesz jó; és (elszéleszt 'széjjel oszt, szétrak': Mire mindenha észé-
lesztéttem körű az udvarba a csutát, addigra majném este lett. 

Nem termékeny képző. Megterheltsége azonos a köznyelvivel. Vö. -ad, -ed 
visszaható jellegű denominális igeképzővel. 

-tüll, -tüll: neheztüll ( —nehezteli): Ném tudom, mér neheztül rám mostaná-
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ba; (ki)puhatull 'kipuhatol' és szemetüli 'csöpörög': Un nésztem, hoty szemétül 
mégenn az esső. 

Nem termékeny képző. 
-rész: csöcsörész; tökörész 'lassan, szöszmötölve tesz vmit' (főként a fiata

lok szóhasználatában fordul elő): Addik tökörésző, hogy lémén a nap mire 
elindullunk; és tücskörész (ritk.) 'lassan tesz-vesz vmit': Odaki az udvaron 
tücskörész má órák hosszat. 

Nem termékeny képző. Megterheltségi foka hasonló a köznyelvihez. 
-sztal, -sztel: (é)híresztel és vigasztal 
Nem termékeny képző. 
-fejráll: (é)fuséráll 'elront, tönkretesz': Addig javította, piszkáta a rá

diónkat, még éfuséráta; és (lé)gubéráll 'pénzt cdaad, lefizet': Mingyá légubé-
rátam nekiapénszt, hogy né szóhasson éty szót sé. 

Nem termékeny képző. A vele alkotott származékok a fiatalok — főleg 
férfiak — szóhasználatában fordulnak elő. 

-izáll: kritizáll, politizáll és urizáll. 
Nem termékeny képző. 
-fikáll: sétafikáll ~ sétifikáll: Más sé tunnak a mai lányok, csak sétafi-

kányi réggétü estélig. 
Nem termékeny képző. 
-káli: duskáll, puszikáll és sántikáll. 
Nem termékeny képző. 
-doz(ik), -déz(ik): lábadozik: A mútkorgyába láttam a Pistát, má lábadozik 

un nézem; és lölkendézik~ lelkendezik. 
Nem termékeny képző. 
-gull: kutyagull 'gyalogol': Sokat kutyagútam éggyik falubu a másigba, 

amikorfijatä vótam; és lovagull 'lovagol'. 
Nem termékeny képző. 
-zséll: körmözséll 'karmol': Összevissza körmözséte magát, annyira be vót 

rúgva. 
Nem termékeny képző. 
-lat: koslat 'nőstény után jár, kóborol': Mámégen koslat az a ronda kutya 

valahun. 
Nem termékeny képző. 
A köznyelvi képzőállományban és pl. Mihályiban is (Kiss JENŐ i. m. 58.) 

meglevő -lal, -lel (észlel, ízlel, színlel), -lál, -léi (gyomlál, szaglál, számlál, 
szemlél) és az -ong, -öng (búsong, dühöng, lázong, zajong) denominális igekép
zők nemigen használatosak a nagykónyi nyelvjárásban. Megfigyelésem szerint 
ezek az igealakok elsősorban a fiatalabb nemzedék ajkán hallhatók, az időseb
bek passzív szókincsében is megvannak ugyan, de ők nemigen használják, mert 
finomkodónak, ,,uraddzó"-nak tartják. Ezek helyett az igealakok helyett a 
következő igeformák általánosak Nagykónyi nyelvjárásában: észrevész 
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'észlel'; kóstull 'ízlel'; szünüll 'színlel'; gazull 'gyomlál'; szagull 'szaglál'; 
(mék)számull 'számlál'; nézeget 'szemlél'; busull 'búsong'; mérgelődik 'dühöng'; 
lázod 'lázong' és neszez 'zajong'. 

2. M ű v e l t e t ő j e l l e g ű i g e k é p z ő k 

-itt, -sitt: a) 'vmivé, vmilyenné tesz': alacsonyitt; bátoritt; bolonditt, 
diszitt; drágitt; édesít t; (ki)egészitt; élésitt; érzésteleníti; fehér itt; fényésitt; 
(é)ferditt; fiatalitt; frissitt; gömbölitt 'gömbölyít'; (é)görbitt; (lé)gyöngitt; 
(még)igazitt; igyenésitt 'egyenesít' ;javitt; (ki) kemény itt; kergitt; (é)keseritt; 
lágyitt; langyitt —langy ositt; lapitt 1. 'laposít', 2. 'lapul'; (még)lovasitt 'el
zavar; elkerget': Jó méglovasitottam, asziszém (azt hiszem) nem á mék hazájig; 
(még)másitt, melegítt, mérgesitt, nedvesitt, nehezíti, öregitt, puhitt; ritkitt; 
(é)ronditt; savanyitt; (é)simitt; (é)sötétitt; szaporitt; szeliditt; (é)szomoritt; 
(még)vaditt; (még)zóditt 'megbolondít, megvadít'; stb. 

b) 'vmiként viselkedik ' : bandzsitt 'kancsalít': Uan furcsa szeme van, 
miha bandzsittana ék kicsit; sántitt; ujjitt 'veszekszik, újból ellene szól vkinek': 
Összevesztek, éggyik jobban ujjitotta, mind a másik. 

c) 'vmivel ellát, vmivel e l lá to t tá tesz': aknásitt; alakitt; álomo-
sitt~álamositt'éi\\&moút'; békitt; diszitt; erdősitt; fásitt; gépesitt; gyöpösitt 
'gyepesít'; haragitt; iparositt; parkositt; piszkitt; világositt; villamositt; 
stb. 

Az -itt, -sitt a termékeny képzők közé tartozik. Megterheltségi foka hasonló 
a köznyelvihez. 

-tat, -tet: büntet és kintat 'gyötör, kínoz': Né kintazsd ászt a szegén kutyát 
má megenn! 

Nem termékeny képző. 

3. Visszaható jel legű igeképzők 

-kodik, -kedik, -ködik (-skodik, -skédik, -sködik; -Ikodik, -lkédik, -Iködik): 
akságoskodik 'akadályoz, útban van': Álandójan ittenék akságoskodó, mé nem 
mész tés jáccanyi a többiekké; (rá)agyarkodik 'dühösen rákiált vkire, durván 
megszid': Ném tom minek kő uan csúnyán ráagyarkonni ara a kislárra, még 
égijesztéd; akaratoskodik; áspiskodik 'árulkodik, veszekedést, haragot szít': 
Felülem áspiskohhat esztán, mer ném mondok nekijje sénkirü semmit; bajjosko-
dik 'kötözköik': Mindik tud bajjoskonnyi az emberré, miha ü mindent jó csi-
nyána, bélgákodik 'hibásan, rosszul beszél; dadog': Csak bélgákodik, alig 
lehet égértenyi, hogy mit akar kifejezni; bocáskodik 'ügyetlenkedik': Meddig 
bocáskocc avval a kapává?!; böszmékédik 'bámészkodik, elbambul': Addig 
böszmékédétt ott a bódba, még mások ékapkottak elüle mindén érdéméssep 
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partékát; bujtárkodik 'bojtárkodik'; céndzárkodik 1. 'alkudni segít vkinek': 
Am mindik szeretett ám céndzárkonni hun ennek, hun annak, 2. 'házasságot köz
vetít (fehérnép)': A Bözse az sokat céndzárkodott, hogy ki kid vegyen é; cicél-
léskédik 'cifrán öltözködik': Csak cicélléskénnyi tunnak ezek a mai lányok; 
cifrákodik 'cifrálkodik'; cigánkodik ~ cigánykodik; cserféskédik 'kedveskedve 
beszél, cseveg': De tud ez a lány cserféskénni, uan jó ál neki; csintalankodik; 
csökönyösködik; csufoskodik 1. 'pörlekedik, veszekszik': Az este is csufoskottak, 
kihallott az uccára annyira monták, 2. 'éktelenkedik': Vág lé a bajcod, né csufos-
koggyon ott, csak öregittl; édontalankodik 'csintalankodik, rendetlenkedik': 
Né édontalankoggyatok má, gyerekek!; egzekucióskodik 'követelődzik, nagyon 
kér vmit': Mit egzekucióskodik, ném birgya megér tény i, hogy nincs hus; eszet-
lenkédik 'tréfálkozik'; esztelenkedik; fohászkodik^fuhászkodik; gögékédik 
'összehúzza magát, magát összehúzva mozog': Od gögékédétt az ujményecske is 
is az urává; göthösködik 'fullad, betegeskedik': Má réguta göthösködik, ném 
akar ég'gyógyúnyi; gyámútalankodik 'gyámoltalankodik'; hépciáskodik 'köte
kedik': Né hépciáskoggy ám velem, mer odasózok éggyet!; hirtelenkedik ~ 
hörtelenkédik; huncfutkodik 'huncutkodik'; idegeskedik; idétlenkédik; inas
kodik; iparkodik 1. 'siet', 2. 'törekszik'; kajlákodik 'pajkoskodik, hancúrozik': 
Né kajlákoggy annyit, fijam, segiccs inkább anyádnak!; (bele)kantárkodik~ 
(bele)kontárkodik; katicáskodik (pejoratív) 'asszonyi dolgokba avatkozik': 
Mit katicáskodó ittennék, menny a magad dógára!; kecséskédik 'hízeleg, ked
veskedik': Másnak de tud kecséskénni, miha uan jó ember lenne; kedveskedik; 
kényeskedik; kergékédik 'szeleskedik'; kölletlenködik 'kelletlenkedik'; kuká-
kodik 'elbámészkodik, elbambul': Ottan kukákodott az üfija is, de ném szóna az, 
ha a kerék kiesne sé; kurvákodik; langallóskodik 'kelletlenkedik': Csak langal-
lóskonnak hun ére, hun ára eék a gyerekek, ászt ném teszik amit kőne; legén-
kédik ~ legénykedik; lungóskodik 'henyél, lustálkodik': Ménem mészmáétetnyi, 
mér lungóskocc itt?!; lustákodik; marhákodik'viccel': Sokat tud marhákonni a 
is, ha jó kedve van; nyifákodik''akadozva beszél, dadog': Ugy nyifákodott, ném 
is értettem, mit nyökög; nyuktalankodik; okoskodik; őrködik; pámpilláskodik 
'divatot majmol': A mai lányok ném szeretnek dógoznyi, csak pámpilláskonnak 
mindannyiann; pérsóniáskodik 'hízeleg, alázatoskodik': Utypérsóniáskodott az a 
Jani, mindeggy asszonyféle;pétháskodik 'náthás, betegeskedik': Szegén lány má 
mégen pétháskodik hetek uta; pökhendiskédik 'kihívóan viselkedik, kötekedik': 
Addik pökhendiskéttek ott azok a vidékiek, még a kónyiak jól éverték ükét; 
pörösködik 'pereskedik'; ravaszkodik; rendetlenkedik; ricsajkodik; rosszáko-
dik; sörénkedik 'serénykedik'; szarakodik: Addik szarakodik az üdő, hogy maj 
még nekiered; szeleskedik; szomgyuskodik 'szomjazik': Né szomgyuskoggy, 
igya éggyet!; szomorkodik; szüveskédik 'szíveskedik'; tollászkodik (kacsa, lúd, 
tyúk): De tollászkonnak a tikok, jó mékföröttek a porba, 2. Né tollászkoggy 
uan soká, halom ügyekezz!; ujjaskodik 'kötekedik, veszekedni kezd': Még-
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montam nekijje, hogy né ujjaskoggyon velem, mer ráfüzet még; ügyeskedik; 
ügyetlenkedik; zsöllérkédik 'zsellérkedik' stb. 

A -kodik, -kédik-, -ködik a termékeny képzők sorába tartozik. Megter-
heltségi foka valamivel nagyobb, mint a köznyelvben. Általában 'vmiként 
viselkedik, vmilyen állapotban van' jelentésű igéket képez. 

-odik, -edik, -ödik (-sodik, -sédik, -södik): (még)avasodik; (neki) bátoro
dik; bokrosodik; (é)csöndesedik; csomósodik; (neki)embérésédik 'férfivá 
serdül': Egésszen nekiembérésédétt ez a gyerek éggy üdő uta; (még)erősödik; 
(ki)fehéredik; fejesédik; fényésédik; fiatalodik; fölhősödik 'felhősödik'; 
(még)gaborgyásodik 1. 'szeszélyeskedik, makacskodik': Nem léhed vele dűlőre 
gyünnyi, mermégen méggaborgyásodott, 2. 'változik, szeszélyeskedik (időjárás): 
Még van gaborgyásodva ez az üdő, hun ijen, hun uan; (még)gazdagodik; (é)geny-
nyesédik; (é)homálosodik; házosodik; izmosodik; (ki)józanodik; (mék)kemé
nyedik; (é)keserédik; (é)koszmósodik 'elkoszosodik': Ekoszmósodik az ember 
ettü a vizes szotyolátu; langyosodik; (még)levesédik; (még)makacsosodik; 
(még)mániásodik 'megmakacsolja magát': Van uan gondulattya ókor, hogy 
mégmániásodik, ászt uankor ném hágat senkire; (fő)melegedik; (rá)nehezedik; 
(ki)öregédik; (mék)penészlésédik 'megpenészesedik'; (mék)péthásodik 'meg
fázik, meghűl, náthás lesz': Ném is csoda, ha mekpéthásodik az ember ijen 
üdőbe, hun meleg van, hun fázós üdő van; pirhanyagosodik 'pirosodni, érni kezd': 
Má pirhanyagosodik ám a cserésnye, má nemsokára jó léssz; pirosodik; (mék) -
pörcösödik 'csomóssá válik (fonal, gyapjúszál)': Ném jó, ha a fonál mékpörcösö-
dik, mer szakadós léssz; (még)rozsdásodik; rühesédik; (mék)savanyodik; 
(lé) sovány odik; sötétedik; szaporodik; (é) szegényedik; (mék)szenesédik; 
szulosodik 'szuvasodik': Észre sé vette, hoty szulosodik a lába; (é)tábértosodik 
'elterebélyesedik, elterül': De nagyon étábértosottak ezek a paprikabokrok, ném 
híjába vót esső; (é) tántorodik; tejesédik; (ki) világosodik stb. 

Az -odik, -édik, -ödik termékeny képző. Megterheltsége valamivel nagyobb, 
mint a köznyelvben. A vele alkotott igék 'vmivé, vmilyenné lesz' jelentésűek. 
Az -édik formáns mindig zárt e-vel jelentkezik. 

-ull, -üli: (még)barnull; (még)bolondul; (é)butull; drágull; (é)görbüli; 
(é)gyöngüli; gyorsull; hüssüll 'hideggé, hűvössé válik': Hüssüll a levegő, fővé-
szém a kabátot; (mék)kergüll 'megbolondul'; (é)kurvull; (még)lágyull; 
langyull 'langyosodik'; (még)öszüll; (é)rosszull; (mék)sárgull; (mék)sebesüli; 
szépüli; (még) vakull stb. 

Az -ull, -üli a termékeny képzők közé tartozik. Megterheltsége valamivel 
nagyobb, mint a köznyelvben. A vele alkotott származékok 'vmivé, vmilyenné 
válik' jelentésűek. 

-kőzik, -kezik, -kőzik: barátkozik; ellenkezik; fegyverkezik; hadakozik; 
sorakozik; szégyenkezik; tanácskozik; vágyakozik; visszakozik. 

Nem termékeny képző. Megterheltsége a köznyelvihez hasonló. 
-ad, -ed: genny ed 'elgennyesedik'; (é) hamvad; (é) képed; (ki) likad 

92 



'kilyukad'; melled 'mélyed', (é)mérged; (é) széled 'eloszlik, szétmegy' és 
(é) szörnyed. 

Nem termékeny képző. Megterheltsége a köznyelvihez hasonló. 
-lódik, -lődik: bajlódik; döglődik; fészkalódik—fészkelődik; kínlódik; 

mérgelődik; nyűglődik és (ritk.) tökülődik ~ tökölődik 'vesződik, bajlódik': 
Má miuta tökülődő avval a motorbiciglivé. 

Nem termékeny képző. Megterheltségi foka hasonló a köznyelvihez. 
-mulódik: bajmulódik'vesződik,bajlódik': Ottan bajmulónnak afavágittón a 

fürésszé, mer ölég életlem má. 
Nem termékeny képző. 
-hozik: (é)kárhozik: Aki sokad vétkezik, az ékárhozik. 
Nem termékeny képző. 
-hödik: (még)bűnhődik: Az ura is megbűnhődött érte nemcsak ü. 
Nem termékeny képző. 

SZABÓ JÓZSEF 

Cy4>4)HKCbi OTwivieHHbix rjiarojiOB B .unajieiCTe ^epeBim Ha^bKomi 

IIpeflMeTOM 3TOH CTaTbH »BJiaeTCH onncamie cy<J)4)HKC0B oTbiMeHHbix rjiarojiOB 
flHajieKTa #epeBHH Ha^bKOHH, KOTOpaa Haxô HTCH B oőJiacTH TojiHa. CytjxJfflKCbi 
AaiOTCH B nopaziKe *iacTOTbi ynoTpeöjieHHx H nocjie npHMepoB HX npoflyKTHBHOCTb 
H Harpy3Ka cpaBHHBaiOTca c #aHHbiMH oöixrejiHTepaTypHoro H3biKa. Cy4>(f)HKCbi 
OTbiMeHHbix rjiarojiOB pa3flejiaK>TCH Ha Tpn rpynnbi: cy4)cj)HKCbi, HMeiouiHe fleiiCT-
BHTejibHbiH, Kay3aTHBHbiö HJffl B03BpaTHbiH xapaKTep. 

MoaCHO yCTaHOBHTb, TTO Cy(J)^HKCbI OTbIMeHHblX r j i a rOJIOB B 3TOM ÄHaj ieKTe 

Majio OTJiHHaiOTCJi OT HOpM oőmejiHTepaTypHoro íi3biKa; coBceM He öojibinaa pa3-
HHiia Haöjno^aeTCH c TOHKH 3peHHa npo^yKTHBHOCTH H Harpy3KH HeicoTopbix cy4>4>HK-
COB rjiarojiOB. 

J\R5Í OCBemeHHfl POJIH HeKOTOpbIX Cy4>4)HKCOB H 3HaHeHHH npOH3BO,I];HbIX CJIOB 

aBTop npHBo^HT npe/Lno)KeHHíi-npHMepbi. 

Vi. CAEO 
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